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 تصغير الجمع .. 
تصغر جموع القمة عمى لفظيا مثل أنجُم تصغر عمى ُأنيجم ، وأقالم عمى ُأقيالم وأغذيو عمى     

ُأغيذيو وفتيو عمى فتــُّية ، أما جموع الكثرة فمم يصغروىا بمفظيا ألن التصغير تقميل ، وجموع 
جمعو الكثرة لمتكثير ، فإذا أرادوا تصغيرىا صغروىا بغير لفظيا، وذلك بتصغير مفردىا ثم 

تصحيح مذكراً  أو مؤنثاً  . فيقال في تصغير شواعر وجبال وكتبة وصناع : شويعرات وجبيالت 
وكويتبون وصوينعون . أما اسم الجمع واسم الجنس الجمعي مثل قوم ورىط وشجر وتمر 

 .  (ٔ)فيصغران عمى لفظيما لشبييما بالمفرد
 تصغير المركب ..

يصغر المركب اإلضافي بتصغير صدرُه ، تقول عبيد اهلل وأميرئ القيس في عبد اهلل وامرئ    
القيس ، وكذلك المركب المزجي ، تقول ُبعيمبك وُسَيْيُبويو وُسَمْيرقند في بعمبك وسيبويو وسمرقند 

 . (ٕ).. أما المركب اإلسنادي فال يصغر، ألن صدرُه فعل والفعل ال يصغر
 ثه حرف عمة .. تصغير ما ثال

  -إذا كان ثالث االسم حرف عمة فال يخمو عند التصغير من األحوال اآلتية :    
أن يكون حرف العمة ألفاً  أصمية ، فترد عند التصغير إلى أصميا فإذا كانت ياء أدغمت في  -أ

ن كانت واواً قمبت ياء ثم أدغمت نحو فتى وعصا وىدى تقول فييا : فـُتَـ  ّى ياء التصغير، وا 
 . (ٖ)وُعصّية وُىدّى ونحو مقال ومنال ومطار تقول فييا : ُمقيَّــل وُمنيَّـل وُمطيَّـر

أن يكون حرف العمة ألفًا زائدة .. نحو غالم وغزال فتقمب ياء وتدغم في ياء التصغير تقول  -ب
 فييما غـُميم وغـُزّيـل . 

                                                           

  .1٘ٔ، وينظر: شذا العرف:ٕٔٓعمدة الصرف: (ٔ)

  .ٖ٘ٔ، وينظر: شذا العرف:ٕٔٓ،ٕٕٓعمدة الصرف: (ٕ)

  ٘٘ٔ، وينظر شذا العرف:ٕٕٓعمدة الصرف: (ٖ)



07 
 

تقول فييا : ُحسّيد وُصبيَّر ولــُيّية أن يكون حرف العمة واواً  نحو حسود وصبور وليوة وجذوة  -ج
دغاميا في ياء التصغير .   وُجذّية وذلك بقمب الواو ياء وا 

جميل وغريب وحبيب تقول فييا: ُجميَّـل وغــُرّيب وُحبيَّب بادغام الياء في  أن يكون ياء نحو -د
ـُوّى ألن أصميما طــَْوى ياء التصغير. وتقول في مثل طّي ولّى ما ثانيو وثالثو حرفا عمة طــَُوّي ولـ

ولــَْوى قمبت الواو ياء وأدغمت في الياء ، ففي التصغير ترد الياء إلى أصميا) الواو( وتدغم ياء 
 .(ٗ)التصغير في الياء الثالثة
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